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Στο "Άγγιγμα της αμαρτίας" η Φανή Πανταζή 

μας διηγείται την ιστορία του Λεωνίδα 

Μαυρόπουλου, ο οποίος επιστρέφει στην 

Ελλάδα, μετά από δώδεκα χρόνια διαμονής 

στην Αμερική. Έχοντας επιτύχει, οικονομικά 

τουλάχιστον, ο Λεωνίδας έρχεται για να θάψει 

τη μητέρα του και ίσως για να κλείσει τους 

λογαριασμούς του με το παρελθόν. Ένα παρελθόν σκοτεινό και ντροπιαστικό, 

υπεύθυνο για τη διάλυση της οικογένειάς του και την αυτοεξορία του. 

Μια μυθοπλαστική ιστορία, η οποία έχει ως αφετηρία τη δεκαετία του '70 που 

συνεχίζει μέχρι και το 2000, και τοποθετείται στην Αθήνα και στα αριστοκρατικά 

σαλόνια της Κηφισιάς. Η συγγραφέας επιλέγει να μας γνωστοποιήσει τα γεγονότα 

του παρελθόντος, μέσω των ημερολογίων που έχει γράψει μια μυστηριώδης φιγούρα 

του βιβλίου. Αλλά και με τριτοπρόσωπη αφήγηση χωρίς να ενημερώνεται κάποιος 

από τους ήρωες, για ότι μαθαίνει ο αναγνώστης, παρά μόνο όταν φτάσει η κατάλληλη 

στιγμή. 

Πρόκειται για ένα οικογενειακό δράμα, πλεγμένο γύρω από ένα μυστικό. Ένα 

μυστικό που ταλανίζει, όχι μόνο τους αναγνώστες αλλά και τους πρωταγωνιστές της 

ιστορίας. Αυτό το χαρακτηριστικό, προκαλεί ενδιαφέρον από την πρώτη σελίδα, θα 

έλεγα. Η ανάγνωση του συγκεκριμένου βιβλίου κύλησε ήρεμα και με αρκετή αγωνία, 

καθώς βιαζόμουν να ξεδιαλύνω τα μυστήρια στις ζωές των ηρώων, αλλά και την 

κατάληξη των ερώτων τους. 

Η συγγραφέας με την αναδρομική, τριτοπρόσωπη αφήγηση και την ανάθεση 

πρωταγωνιστικού ρόλου σε αρκετούς χαρακτήρες, καταφέρνει να δημιουργήσει ένα 

κλίμα ήρεμης αναστάτωσης στον αναγνώστη, έως ότου τον ωθήσει στη λύτρωση. 

Σε αυτό το σημείο βρίσκεται και η ένστασή μου. Θεωρώ αφενός, πως η χρονική 

εναλλαγή θα έπρεπε να είναι πιο επιδέξια και αφετέρου, το τέλος περισσότερο 

επεξεργασμένο. Ενώ στην αρχή του μυθιστορήματος υπάρχει αρτιότητα στο 

ψυχογράφημα των ηρώων, ο επίλογος δε με άφησε ικανοποιημένη. Όχι λόγω της 

κατάληξης στις ιστορίες των χαρακτήρων, αλλά στη συνέπεια των πράξεών τους σε 

σχέση με το ψυχολογικό προφίλ το οποίο υφαινόταν, μέχρι εκείνη την ώρα. Μου 

δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι γράφτηκε βιαστικά. Εντούτοις είναι ένα 

ευκολοδιάβαστο βιβλίο, με το οποίο πέρασα ευχάριστα και σίγουρα θα το πρότεινα 

σε κάποιον αναγνώστη.  
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